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Groen licht voor North Sea Port Talent

Onder de vlag ‘North Sea Port Talent’ pakken de Stad Gent, het havenbedrijf

North Sea Port, VDAB, Provincie Oost-Vlaanderen, Dethon en de gemeente

Terneuzen een aantal nijpende arbeidsmarktnoden in het havengebied aan. Het

project krijgt steun van Europa.

Gezocht: technische profielen

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Ondanks de coronacrisis blijft het voor ondernemingen in het grensoverschrijdende

havengebied North Sea Port een uitdaging om (technische) vacatures in te vullen. Het gaat om

technici productieproces, bedrijfsanalisten ICT, technici industriële automatisering,

machineoperatoren, enzovoort. Het project North Sea Port Talent zal daarop een antwoord

bieden.

Deze keer vertrekken we vanuit de vacatures en de opleidingsnoden van de
bedrijven in het havengebied. Het is opnieuw een ambitieuze stap om de kloof
tussen werkzoekenden en vacatures weg te werken. Zo bieden we de
Gentenaars nog meer perspectief op een goede job.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Vacatures beter bekendmaken

Het project experimenteert in de eerste plaats met manieren om vacatures beter bekend te

maken, met extra focus op technische profielen. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep. Zo

komen er acties om middelbare scholen te laten kennismaken met het havengebied en de

bedrijven in het North Sea Port-gebied.

De bedrijven in North Sea Port zijn steeds op zoek naar goed opgeleide
medewerkers. Jongeren en mensen die een job zoeken de waaier aan
mogelijkheden in het havengebied laten ontdekken, is al een eerste stap naar
een nieuwe uitdaging.
— Daan Schalck, CEO North Sea Port

Vacaturegericht opleiden en 'mobipunt'

Daarnaast wordt ook ingezet op vacaturegericht opleiden: mensen bijscholen in functie van een

specifieke job. Denk dan aan de zogenaamde zij-instromers, zoals schoolverlaters uit niet-

STEM-richtingen of tijdelijk werklozen uit andere sectoren. Een aantal bedrijven zal ook

experimenteren met innovatief rekruteren. Tot slot onderzoekt het project ook de oprichting

van een mobipunt, waar verschillende vervoersmodi kunnen samenkomen.



De haven is een krachtbron van tewerkstelling voor VDAB. Ons motto Samen
sterk voor werk zetten we met dit project om in de praktijk. Samen met zijn
partners wil VDAB focussen op de knelpunten waar de bedrijven tegenaan
lopen, zoals de krapte voor bepaalde beroepen. Dit gaan we niet alleen
oplossen, elke speler binnen dit verhaal zal een deel van de oplossing moeten
brengen. We trekken alle registers open, niet alleen in Vlaanderen maar tot in
het verre buitenland als dat nodig is.
— Freddy Van Malderen, provinciaal directeur VDAB Oost-Vlaanderen

Europese steun

North Sea Port Talent is geïnspireerd op het model 'Aviato', de dienstverlener rond werk en

opleiden voor bedrijven gelinkt aan Brussels Airport. Werkgevers, werkzoekenden en

werkenden vinden er op één plaats alle informatie over vacatures en opleidingen. Het Interreg-

project North Sea Port Talent loopt tot 31 december 2022. Interreg Vlaanderen-Nederland en

de projectpartners investeren samen 810.000 euro in het project.
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